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Máquinas ganham mais proteção
Rira evitar problemas, novos computadores e investimento em segurança

D
epois de quase 20 dias com os terminais e
impressoras funcionando em caráter precá-

rio no mês de janeiro - em alguns setores da Casa
eles não funcionaram mesmo -, a Gerência-Geral
de Sistemas e Informática tem duas novidades para
a melhoria dos serviços oferecidos. Uma delas é
que a Casa está adquirindo três novos computa-
dores, mais rápidos e com maior capacidade de
memória, que já estão sendo instalados. Desde o
dia 9 de janeiro, a máquina 2, que atende à
Coordenação de Clientes do Processo Legislativo
(CCL), à Comunicação Social e à Procuradoria,
está funcionando em conjunto com um desses
computadores, que irá substituí-la, em data ainda
não definida.

A outra novidade é com relação à segurança
dos equipamentos. A Gerência está contratando
uma empresa para implantar, no Centro de
Processamento de Dados, um sistema de segu-
rança para o equipamento central. Os recursos
hoje existentes, como os estabilizadores de ten-
são dos terminais, não foram suficientes para
protegê-los das fortes descargas elétricas causadas
pelas chuvas do início de janeiro (veja texto).
Ajuda - Segundo Êlcio Antônio Leite, responsá-
vel pela CCL, a solução não foi fácil devido à
dimensão do problema, o primeiro como esse na
Casa. Para colocar tudo em ordem, foi preciso
que, além dos técnicos da Casa, dois profissionais
da Medidata e BMS, empresas responsáveis pela
manutenção do sistema da Assembléia, ficassem
duas semanas fazendo o trabalho de
monitoramento. Para Élcio Leite, o problema
poderia ter sido ainda maior, se os equipamentos
estivessem funcionando na hora das chuvas.

ERRATA

A matéria 'Informática
promete avanços',

publicado no Parceria de
janeiro, saiu com nomes de

servidores errados. Entre

os técnicos relacionados no

motério, são responsáveis

pelo atendimento principal

do GO?, GCT e GTP,
respectivamente, os

funcionários Roberto,
Evandro e Eugênio - e não
Alberto, Leandro e
Eugênio. como foi
publicado.

Chuvas causaram
transtorno

O

s terminais e impressoras da As-
sembléia sofreram duas interrup-

ções recentemente - uma em 20 de
dezembro e outra, na primeira semana
de janeiro. Placas de memórias e de
circuito eletrônico dos equipamentos
foram danificadas. As interrupções foram
causadas por descargas elétricas,
provocadas pelas fortes chuvas que caí-
ram na cidade. Apenas os 230
microcomputadores e os 40 terminais
Buli instalados nas Gerências-Gerais de
Documentação e Informação, de Pesso-
al e de Apoio às Comissões não foram
afetados.

Os terminais e impressoras que aten-
dem às áreas administrativa e do proces-
so e os equipamentos do computador
central foram os mais atingidos. A má-
quina 2 foi uma das mais danificadas,
sendo que 80% dos terminais e impres-
soras ligados a ela pararam. Como o tra-
balho precisava continuar, os equipamen-
tos dos setores de Publicação, Taquigra-
fia e Procuradoria foram conectados à
máquina 1 durante o período de repa-
ros.
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